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.Stctut Powiotoweso Centrunr Fortr*cy Rcdzinia w Busku - Zdroju

R.ozdział I

Fowiatowe Centrum Pcmocy Rodzinie w

jednostką organizacyjną poffiocy społecznej

budzetowej.
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Fostanowienił ogólne

s1
Busku _ Zdtłj*, ffi\tatLe dalej ,,Centrum'', jest

Powiatu Buskiego dzińai ącą w fornrie j ednostki

s2
Podstawą prawną dzińania Centrum są ponizej wymienione aLty prawne:

1. Uchwa-ła Rady Powiatu w Buslru - Z&raiu Nr Ylf6|99 z dnia 26 lutego 1999r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Centnrm Fomocy Rodzinie w Busku - Zdraju.

2. Ustawa z dnia L2 tnarcafaa4 r. o pomocy społecznej {Dz. U. Nr 64, poz. 593 zpóźn.

zm.).

3, Ustawa z ónia 27 sierpnia |997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczną oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr l23, p*z.7T6 zpóź. ztn.}

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatolvym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr

742, poz. |592 zpóź. zrr'.).

5' Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pubłicznych (Dz. U. Nr 249,

paz.2IA4).

Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

Niniejszy Statw

$3

Siedzibą Ce*trum jest miasto Busko _ Zórłi a terenern óńaŁania Powiat Buski.

Centrum uĘwa pieczęci o treści: ,,Powiatowe Centrum Pomocy R.odzinie

w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza f7,28-1AA Busko-Zdroj".

Centrum wpisate jest do Krajowego R.ejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki

Narodowej,,REGOI\P' pod nr f9f38A78.

Na podstawie decyzji {Jrzęd* Skarbowego dysponuje

Podatkowej Np 655-17-7a-41f Za zgodność
Centruln posiada własny raclrunek bankowy z orygisŁełem
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Sfatut FowiatoweEo Centrurn Pornocy RcdzinEe w Busku - Zdroju

$ą
organem zał'aĘcielskim i kontrolującym Centrum jest Rada Powiatu.

Rozdział II

CeIe i zadania

$s
Celem działalłrości Centrum je:st kompleksowe wykonanie zadaft powiatu z zabesu

por]nocy spotecznej' przy uóziaLe innych' wyspecjatrizowanych jednostek

or ganz-acyjnych porno cy sp oŁecznej .

Centrum twatry na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie

pomocy społecznej dla realizacji powiatowej polĘki społecznej.

Centrirm świadczy usfugi szkoleniowe i ćłraćczę oraz socjalne dla rodzin i osób z

powiatu buskiego.

Centrum jest partnerem dla organizacji pozarządowych i kościelnych wspierających

działalność sektora publicznego oraf innych samorządolYych struktur pomocy

społecznej.

Rozdział III

Zarządzanie i organizecja Centrum

.,
L,

3.

A
'f-

$o
1. Centrum kieruje Dyrektor zatrudniony przezZarząd Powiatu.

2 Dyrektor zarządza powierzonym mieniern" zapewnia jego

utrzymanie

3. Szczegołową organizację i zasady dział'ania Centrum

ar ganizacyny uchwalo ny pr zez Zar ząd Powi atu.
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Stcfuf Fowiatorryeqo Cenfrut{t Fomocy Rodzinie w Busku - Zdro.ju

Razdział IV

Gospodarka fin*nsowa
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Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansorvy uchwalony

ptzez Radę Powiłtu .w uchwale bulżetowej na zasadach określonych w ustawie

o finansach publicznych i w ustawie o rachułkowości.

Rosdział V
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych Statucie

przepisy wymienione w S 2.

Wszelkie zmiany niniejszego Statrrtu mogą być

wBusku -Zdraju.

$8
w mają zastasowanie odpowiednie

dokonane uchwałą Rady Powiatu
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